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DECIZIA Proiect
nr. 07/C^ 

d in .# - .11.2022

Cu privire la distribuirea fondului de rezervă 
a oraşului Cimişlia pentru anul 2022

în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din
28.12.2006, art. 14 alin. (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din
28.12.2006, art. 19 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003 şi Deciziei 
Consiliului orăşenesc Cimişlia nr. 08/30 din 22.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului 
oraşului Cimişlia pentru anul 2022 în a doua lectură”, Consiliul orăşenesc Cimişlia, DECIDE:

1. A aproba alocarea mijloacelor financiare în valoare de 0,0 mii lei din fondul de rezervă al 
Consiliului orăşenesc Cimişlia pentru anul 2022, inclusiv:

1.1. ,0 mii lei, ajutor financiar unic Dlui 
grea financiară,
1.2. ,0 mii lei, ajutor financiar unic Dlui 
financiară,
1.3. ,0 mii lei, ajutor financiar unic Dnei 
situaţia grea financiară.
1.4. ,0 mii lei, ajutor financiar unic Dlui 
financiară,
1.5. ,0 mii lei, ajutor financiar unic Dnei

, în legătură cu situaţia 

în legătură cu situaţia grea 

, în legătură cu 

în legătură cu situaţia grea 

. în legătură cu situaţia grea
financiară.

2. A abroga punctul 1.4 din Decizia nr.01/04 din 25.02.2022 ”Cu privire la distribuirea fondului 
de rezerva a oraşului Cimişlia pentru anul 2022”.

3. Executarea prezentei Decizii se pune în seama primarului oraşului Cimişlia, Dl Sergiu
Andronachi

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei pentru probleme
economico-financiare şi investiţii.

5. Prezenta decizie va fi publicată în Registrul de stat al actelor locale şi pe pagina oficială a
Primăriei oraşului Cimişlia

Proiect iniţiat de primar 
Avizat:
Secretarul Consiliului

Jurist

Sergiu ANDRONACHI 

y/ L t ( t ă u i i  < Cristina PÎNZARI

Ion SECARA
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Notă informativă
la proiectul de decizie nr. 07/ OqL d inJUi .11.2022 

“Cu privire la distribuirea fondului de rezervă a oraşului Cimişlia pentru anul 2022”

Pentru anul 2022, conform deciziei Consiliului orăşenesc Cimişlia nr. 08/30 din 
22.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Cimişlia pentru anul 2022 în a 
doua lectură” s-a aprobat fondul de rezervă în mărime de 300,0 mii lei. , conform 
deciziilor anterioare s-au alocat 157,0 mii lei, la data curentă soldul nerepartizat 
constituie 143,0 mii lei.

1. Astfel, conform cererilor parvenite de la cetăţenii oraşului Cimişlia se propune 
alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă pentru anul 2022 în mărime de 0,0 
mii lei, după cum urmează:

>  Conform cererii nr. 02/lf  -1854 din 30.08.2022 Dl solicită un
ajutor financiar, pentru procurarea medicamentelor şi pentru intervenţie 
chirurgicală.

> Conform cererii nr. 02/lf -1707 din 05.08.2022 D l_______________ solicită
un ajutor financiar, pentru intervenţie chirurgicală la inimă.

> Conform scrisorii nr. 02/lj-1028 din 28.10.2022 , AO ’’Uniunea Veteranilor
războiului din Afganistan” solicită acordarea ajutorului financiar în sumă de 
10,0 mii lei familiei , în legătură cu decesul preamatur
a veteranului de război Alexandreanu Sergiu Ion.

>  Conform cererii nr. 02/lf -2475 din 31.10.2022 Dl solicită un
ajutor financiar, pentru intervenţie chirurgicală la picior.

> Conform cererii nr. 02/lf -2467 din 31.10.2022 Dna 
solicită un ajutor financiar, pentru intervenţie chirurgicală la ochi.

2. Prin din Decizia nr.01/04 din 25.02.2022 ”Cu privire la distribuirea fondului 
de rezerva a oraşului Cimişlia pentru anul 2022” pct.1.4. au fost alocate surse 
financiare pentru asigurarea măsurilor ce se impun prin situaţia excepţională 
cauzată de războiul din Ucraina şi primirea refugiaţilor, care urmau să fie alocate 
prin dispoziţia primarului oraşului Cimişlia, în baza Hotărârilor Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a oraşului Cimişlia. Dar deoarece au fost multe donaţii, 
aceste alocaţii nu au fost valorificate.

Specialist principal pentru planificare Lilia POPOVICI
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